
 

 

 کنند یریگ میتصم توانندیها نم میت یوقت

، نندکمی، اما هرچقدر اعضای تیم زمان و انرژی صرف اندیشدمیک تصمیم راهبردی حیاتی یی دربارهتیم اجرایی 

 ویس به هاچشمناخوشایندی که تمام  یلحظهدست یابند. سپس آن  بخشرضایتبه یک تصمیم  توانندنمی

، اما زمانی که از این تصمیم ماندمی. تیم در انتظار تصمیم نهایی رئیس خود رسدمی فرا شودمیمدیرعامل دوخته 

، ولی بسیارند. اندنشدهچند به زبان آورده  هر هاسرزنش. کنندمیکمی از آن استقبال  یعده، شوندمیمطلع 

 اشاستبدادییل رفتار مدیرعامل به دلاز  هاآنو  کندمیمدیرعامل، مدیران اجرایی را به دلیل قاطع نبودن سرزنش 

سندروم دیکتاتور »که ما آن را  ایدکرده. اگر این وضعیت برایتان آشناست، چیزی را تجربه خاطرندآزرده

 .نامیممی« فرضپیش

، برای مقابله با این مشکل، از هاشرکت. شدمیمشکل رهبری، کار تیمی یا هر دو شناخته  هادههاین جریان تا 

 گوهایوگفتچگونه  دهندمیکه به مدیران اجرایی یاد  کنندمیتیم سازی و مسائل ارتباطی استفاده  هایتمرین

قاطعانه داشته باشند، بازخورد بدهند یا دریافت کنند و اعتماد متقابل ایجاد کنند. در حین این فعالیت، مدیران، 

. هنگام رسیدن به یک اولویت کنندمیاموش ، فرشودمیمشکل اصلی را که نه به افراد، بلکه به فرآیند مربوط 

م . زمانی که رهبر تیآیندمیمسائل ذاتی کار به شمار  جزء هابستبن گونهاینفردی،  هایاولویتجمعی بر اساس 

 نامربوط شناسیروان هایفعالیتزمان خود را دیگر برای  تواندمی، شودنمیکار با نظرخواهی درست  بردمیپی 

برای  شدهثابتاتخاذ کند. این اقدامات که  بستبنعوض، اقدامات مناسبی برای رهایی از  هدر ندهد و در

سرزنش فراتر رفته و به سبک  یچرخهکه از  سازدمیرا قادر  هاتیماست،  مؤثرمختلف  هایاندازهیی در هاشرکت

 بدون مقصر دست یابند. گیریتصمیم

 به دنبال غیرممکن بودن

خواهد ب ه یا چندنفرهفردی هنوز کامل نیست. زمانی که یک گروه س هایاولویت جمعی بر اساس گیریتصمیمعلم 

 تناقض»ی بین سه یا چند مورد تعیین کند، ممکن است با خواست اکثریت در تضاد باشد. این هایاولویت

 هایگزینهتمامی مختلف گروه ممکن است برای  هایزیرمجموعهکه  آیدمی، به این دلیل به وجود «نظرخواهی

 را به وجود آورند. هاییتعارضموجود 

 کردن این سه سنگینسبکخود، در حال  هایهزینهنفره را در نظر بگیرید که برای کاهش  9یک تیم رهبری 

هر  هآنک باپ( کاهش حقوق و مزایا.  کنندگانتوزیعب( انتقال امور فروش به  گزینه است: الف( تعطیلی کارخانه

 طوربهاما این احتمال وجود دارد که  ؛خود را مشخص کنند هایاولویتان اجرایی ممکن است بتوانند یک از مدیر

ر را ب« تعطیلی کارخانه»اکثریت وجود داشته باشد. پنج نفر از اعضا ممکن است  هاگزینه، در هر یک از زمانهم

را بر  «انتقال فروش» دیگری ممکن است نفریپنج یدستهترجیح دهند، « کنندگانتوزیعانتقال امور فروش به »

ر باید ب« تعطیلی کارخانه»ترجیح دهد. با توجه به ویژگی تعدی بین این سه گزینه، « کاهش حقوق و مزایا»



 

 

کاهش حقوق »اما تناقض موجود این است که شاید پنج نفر از اعضا  ؛داشته باشدبرتری « کاهش حقوق و مزایا»

 .اندچرخشیاینکه متعدی باشند،  جای به هااولویت، واقع درترجیح دهند. « انهتعطیلی کارخ»را بر « و مزایا

 کمی از تیم با این تصمیم موافقت یعدهرا انتخاب کند، فقط  ایگزینه شودمیزمانی که سرانجام مدیرعامل مجبور 

 ایهگزینهمختلف  هایاکثریتباشد، زیرا احتمال دارد  شدهانتخابکدام گزینه  کندنمیخواهند کرد. تفاوتی 

و نه  هاگزینهنظرخواهی، نه تخصیص امتیاز به  هایروشاز  کدامهیچرا ترجیح دهند. عالوه بر آن،  متفاوتی

امل ک طوربهراهی برای دور زدن مشکل پیدا کرد، اما مشکل  توانمی. کنندنمی، مشکل را حل هاانتخاب بندیرتبه

 .رودنمیاز بین 

است،  دهش پذیرفته خوبی بهسازمانی  پردازاننظریهاین مفهوم در علوم سیاسی و اقتصادی و نیز در میان برخی از 

 طوربهی اجرایی را هاتیم گیریتصمیم ینحوه ،اما هنوز وارد مدیریت کاربردی نشده است. درک این تناقض

 .دهدمیتغییر  توجهیقابل

 پذیرش وجود مشکل

 یدهآورن، ابتدا باید شرایط به وجود «فرضپیشسندروم دیکتاتور »یشان برای دوری از هاتیم مدیران عامل و

اجرایی بیشتر از همه مشهود باشد، اما  هایحیطهو این سندروم شاید در خارج از  این سندروم را شناسایی کنند

 اجرایی به وجود آید. یکمیته یجلسهممکن است در هر 

بخش  ینماینده ،یک از اعضا مدیرعامل، هر استثنای بهنیز هستند،  گذارقانونی اجرایی در حقیقت هاتیمبیشتر 

مهمی از سازمان است، از بازاریابی گرفته تا بخش عملیاتی و امور مالی. مهم نیست مدیرعامل چند بار از اعضای 

رای ، بحال هر دری به سازمان بنگرند؛ چون تیمش بخواهد دیدشان به واحد کاری خود را کنار بگذارند و با دید کل

تیم اغلب بر تخصیص منابع و  که آنجا ازدشوار است.  شانکاریواحد  هایمسئولیتمدیران اجرایی، جدایی از 

. پردازندمیبه رقابت  شدت به، با هم عالقه مورد هایپروژه تائیدتمرکز دارد، اعضا برای تخصیص و  هااولویتتعیین 

فراهم  رضفپیشبیش از دو گزینه روی میز باشد، شرایط برای تبدیل شدن مدیرعامل به یک دیکتاتور زمانی که 

 .شودمی

دو  وجود ابولی وقتی حتی  ؛باشدپیش روی تیم  ،ا بیشتری گزینهکه سه  آیدمیتناقض نظرخواهی زمانی به وجود 

 صورتبه راهبردها بندیچارچوب رسدمیاست. به نظر  تربغرنجگزینه، باز هم مشکل وجود دارد، موقعیت خیلی 

ل را از شک، م"از این مسیر تجارتی خارج شویم کلیبهیا باید با تمام قوا وارد این بازار شویم یا "، یعنی ایگزینهدو

از  کیهیچ» یگزینه، شوندمیسومی را نیز شامل  یگزینهیی همیشه هاانتخاباین، چنین با وجود . بردنمیبین 

 مکداهیچ، ممکن است برای ورود به بازار، خروج از آن یا انجام دیگر عبارت بهضمنی وجود دارد.  طوربهنیز « موارد

 چرخشی وجود داشته باشد. صورت بهی هایاکثریت



 

 

 هاغیرممکنمدیریت 

رایی اج هایشیوه توانندمیرا درک کنند،  گیریتصمیمیشان علت مشکالت خود در هاتیمو  هامدیرعاملزمانی که 

 ناکارآمدی بالقوه اتخاذ کنند. سازیکمینهرا برای  ایسادهو عملی 

  بیان کنید وضوح بههستید  شانوجویجستنتایجی را که در 

که دارند در موضوع یکسانی صحبت  کنندمیاین است که در برخی موارد، مدیران اجرایی فکر  آورتعجب ینکته

ر . برای مثال، دکنندمیهم داشته باشند با همدیگر صحبت  هایحرفبدون اینکه درکی از  واقع در، ولی کنندمی

خالص اشاره کنند. این بحث  هایداراییبحث رشد شرکت، شاید برخی به درآمد، برخی به سهم بازار و دیگران به 

مام ت. اگر هدف رشد شرکت است، آیا تآغاز شود که تیم به دنبال دستیابی به آن اس اینتیجهباید با توافق بر سر 

 توافق دارند؟ ،نیاز مورداعضا بر سر اقدامات 

 هایفرضپیشباشند، اغلب بر اساس  نشده بیان روشنی بهدر یک بحث، در غیاب اهدافی که  کنندگانشرکت

را  فرضشپی دیکتاتورسندروم ، بستر مناسب برای ترتیب این بهو  کنندمیرا انتخاب  هاگزینهمتفاوت،  کامالً

 .آورندمیبه وجود 

 مختلف را برای دستیابی به نتایج در نظر بگیرید هایگزینه 

 بندیقسیمت« به تعویق انداختن تصمیم»و « رد طرح»، «پذیرش طرح پیشنهادی» بندیدستهرا به فراتر از  هاگزینه

 کنید.

 حصارها و دیوارها را بیازمایید 

انجام دهند  دتوانننمیبالفاصله بر کاری که  تقریباًفکر کنند،  هاگزینه یدرباره شودمیخواسته  هاتیمزمانی که از 

واقعی یا فرضی شرکت  هایمشیخطکنند با  احساسدر سطح واحدها که ممکن است  خصوص بهکنند )میتمرکز 

آن  به وگوهاگفت، بلکه هرگاه اندعیواق هامحدودیتکه  کنندمیفکر  تنها نه(. کل تیم اغلب اند شده محاصره

ا ر هاآن، باید کنندمی. زمانی که اعضای تیم از یک محدودیت صحبت کشدمی، خود را عقب رودمیسمت پیش 

 .تغییرقابلدیوار است که ثابت است، یا یک حصار که  یک ،آنتشویق کنیم که بپرسند آیا 

 را زودتر تعیین کنید هااولویت 

، از موقعیت وگوهاگفتدر ابتدای  آورغیر الزاممنصفه، با نظرخواهی  هایهیئتمانند  توانندمیی اجرایی هاتیم

و اختالف و همچنین احتمال  توافق مورد هایحوزهبرای شناسایی  توانندمیکنونی خود اطالع یابند. همچنین 

دهی شده راه دیگری وزن هایاولویته از . استفادآورندعمل ، پیش از جلسات، نظرسنجی به بستبنرسیدن به 

 .کندمی کمک فرضپیشسندروم دیکتاتور ری از یاست و به پیشگ گیریتصمیم یحوزهکردن  ترکوچکبرای 

 



 

 

 مزایا و معایب هر گزینه را بیان کنید 

نه، قاطعا وگوهایگفتبازخورد یا چگونگی برقراری  یارائهبه  مربوط هایفعالیتحضور در  جایبهمدیران اجرایی 

 هازینهگبهتری استفاده کرده و اطمینان یابند که نظر هر دو طرف برای هر یک از  یگونهاز زمان خود به  توانندمی

 . برای این کار ممکن است به وکیل مدافع شیطان نیاز باشد.شودمیشنیده 

ک که در آن، ی رچشمه گرفته استاز فرآیند تقدیس در کلیسای کاتولیک روم س موضوع وکیل مدافع شیطان

یب، . به همین ترتشودمیوکیل برای استدالل علیه تقدیس یک داوطلب، حتی اگر معصوم به نظر آید، منصوب 

 البداهه فیشاکی  هایاستداللو دفاع در مقابل  کندمیدر قانون، هر یک از طرفین طرح دعوی خود را آماده 

 .گیردنمیصورت 

که ممکن است شامل  کندمی هاییصحبت معموالًخاص است  ایگزینه، در تجارت، فردی که طرفدار این وجود با

فردی که از این ایده خوشش آمده،  عنوان به که کندنمیدر مورد خطر کردن باشد، ولی به این اشاره  هاییبحث

 هبرحی تجاری را دیده باشند و دارد. ممکن است اعضای تیم اجرایی فقط چند روز پیش از جلسه ط ایوظیفهچه 

خود طرح داشته باشد، فرصتی  یاندازه بهواکنشی که دقتی  یارائهقاطع یا  هایگزینه یارائهبرای  ترتیب این

ه ، حمله بعالوه بهکه یا با آن طرح موافقت کنند یا به آن حمله کنند.  رودمیانتظار  هاآننداشته باشند، اما از 

. اغلب، فقط مدیرعامل شودمیحمله به خود آن فرد تلقی  صورت بهاز سوی یک فرد اغلب  شده مطرحطرح تجاری 

نیز  هاآندشوار و کاوش گرانه را دارند، اما حتی  هایپرسشطرح  یاجازهمدیرانی اند که  ،و مدیر ارشد مالی

 جزئیات تیمی که حامی طرح تجاری است، اطالعات کافی ندارند. یدرباره

یل صریح و ضمنی و انتصاب یک وک یگزینهدوتایی از یک طرح تجاری به چند  هایگزینهنادرست  بندیتقسیمبا 

ض نق هایاستداللرا از حالت شخصی خارج کنید و  وگوگفت توانیدمیمدافع شیطان برای انتقاد از هر گزینه، 

 ویژههبراهبردی تبدیل کنید. این رویکرد  یهمشاورجلسات  ناپذیرجدایی هایبخشبه یکی از را  طرفانهبیکامل و 

باشد. اگر انتصاب  شده شناختهمدیرعامل یا سایر اعضای صاحب قدرت تیم  هایاولویتزمانی ارزشمند است که 

ا تحان کنید: از مدیرعامل یرا ام تریساده یگزینه، آیدمییک وکیل مدافع شیطان برای هر گزینه بسیار به نظر 

شغلی خود ارائه دهد. این  یحوزهه درخواست کنید تا هر یک از اعضا، دو یا سه پیشنهاد از منظر گر جلستسهیل

وت باعث سک معموالًکه  یک مدیرعامل فکر کننداز مدیران اجرایی بخواهد مانند  جهتبیکه آن جای بهتاکتیک، 

 دوتایی هایگزینهو  داردمی، تیم را در زمین استوار تخصص خود نگه شودمینظرهایی از سر وظیفه  یارائهیا 

 .کندمیتبدیل  وگوگفتمتعددی برای  هایگزینهنادرست را به 

 

 



 

 

 ه موجود را با هم داشت هایگزینه هایویژگیجدیدی را ابداع کنید که بتوانند بهترین  هایگزینه

 باشند

 ببینند. این موضوع معیاری برای اهمیت بستبنبیشترین تالش تیم، مدیران اجرایی شاید هنوز خود را در  رغمبه

 مدیر اجراییشاخصی از ناکارآمدی  الزاماًراهبردی و نیز سختی تناقض نظرخواهی است که  هایتصمیمبرخی 

 نیست.

که این  حفظ شود شاناصلیامه دهند که هدف خود اد هایگزینهمجدد  بندیچارچوببه  ایگونهبهباید  هاتیم

از  هایینشانهدیگری باشد. زمانی که  هر چیزسود باالتر در دارایی خالص یا رشد بیشتر یا  تواندمیهدف 

 دهند. بیشتری ارائه هایگزینه، باید توقف کرده و کنندمیمشاهده « یا این یا آن»بر اساس چارچوبِ  گیریتصمیم

 ن ضروریدو قانون بنیادی

ور سندروم دیکتاتبرای رهایی از  توانندمیی رهبری هاتیمکه  ایمکردهمختلفی را بیان  هایتاکتیکتا اینجا 

 مؤثر ندتوانمی هماستفاده شوند، خواه پشت سر  تکبهتکخواه  هاتاکتیکاستفاده کنند. این  هاآن، از فرضپیش

 :اشنددو قانون بنیادین پای بند ب بخواهند از این سندروم پیشگیری کنند، باید به هاتیم که صورتی دراما ؛ باشند

 محرمانه عمل کنید 

 وگوهاگفتخود را بیازمایند و به نتیجه برسند، وجود فضایی امن برای  هایایدهبرای آنکه اعضای تیم بتوانند 

در سراسر شرکت  تعطیلی کارخانه ممکن است یدربارهاو  هایزنیگمانه داندمیضروری است. مدیر اجرایی که 

برای یک راهبرد بدون محدودیت است، تمایلی  وگوگفت یالزمهنظر خود که  یآزادانهمنتشر شود، برای بیان 

، شودنمیشان بهایی داده هایاولویتبه  وگوگفت یجلسهکه در  داشت. عالوه بر آن، آن دسته از اعضای تیمنخواهد 

 پوشیشمچر پایان جلسه حفظ آبرو کنند و اگر بفهمند از چیزی که برای گروهشان مبهم بوده است باید بتوانند د

 در جایگاه رهبر تضعیف شود. شانآتی کارایی، ممکن است اندکرده

 به فکر چارچوب زمانی مناسب باشید 

وجود دارد که زمان  پردازندمیکه به مباحث خارج از راهبرد اصلی شرکت  هاییدستور جلسهموارد، در اغلب 

 رسدنمیی جای بهیی است که وگوگفتاین کار یا  ینتیجه. شودمیتخصیص داده  هاآنبه  گیریتصمیمزیادی برای 

. گذاردیمرا زیر پا  هاگزینهحامی دیگر  هایاکثریت، نظر مالحظگیبیمدیرعامل است که با  یخودسرانهیا تصمیم 

دقیق  یمطالعه، اعضای تیم به زمانی برای شوندمیموجود تفکیک  هایگزینهجدید ابداع یا  هایگزینهزمانی که 

 و هتجزینقض نیاز دارند. تقسیم به چند جلسه با فواصل زمانی طوالنی و به همراه  هایاستداللو ارزیابی  هاآن

زمان  هاآنبررسی کنند. همچنین به  شان را مجددهایاولویتتا  دهدمیو تحقیق اضافی، به افراد فرصت  هاتحلیل



 

 

جدید به وجود آید، آماده  ی راهبردنتیجه درکاری خودشان را برای تغییراتی که ممکن است  هایحوزهتا  دهدمی

 کنند.

اعضای تیم به یکدیگر اعتماد  که صورتی درخود را دارند.  هایمزیترهبری و ارتباطات  هایمهارت هایتمرین

این،  وجود اتخاذ کنند. با مؤثری هایتصمیم توانندنمی ،یکدیگر گوش ندهند هایصحبتنداشته باشند یا به 

 جهتو موردشناسی که در متون مدیریتی مشکلی که اغلب شاهد آن هستیم، چیزی است که فقط با ابزار روان

در اینجا استفاده کنند که برای اصالح  شده گفته هایتاکتیکرایی از بوده، برطرف شدنی نیست. اگر مدیران اج

 خواهند داشت. تریبزرگ هایموفقیتشوند، در دستیابی به مسیر واقعی، گیری طراحی میفرآیند تصمیم

 


